
Pesquisa que será divulgada ho-
je pela Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo do
Estado de São Paulo (Fecomer-
cioSP), antecipada ao BRASIL
ECONÔMICO, aponta que, de janei-
ro a agosto, as vendas no co-
mércio eletrônico tiveram a
maior alta de desempenho de
todos os segmentos do varejo,
acumulando aumento de 13,3%
no período. E, segundo os em-
presários do setor, a expectati-
va é que a tendência se mante-
nha para as vendas de Natal e
para os próximos anos.

Segundo a FecomercioSP, em
agosto, os eletrônicos apresenta-
ram alta de 3,4% em relação ao
mesmo mês do ano passado e
de 7,5% em relação a julho. Pa-
ra a Assessoria Técnica da Feco-
mercioSP, a informatização das
classes de renda mais baixa é a
responsável por esse desempe-

nho, que ainda apresenta muito
espaço para crescer nos nos pró-
ximos anos.

Claiton Salfer, presidente da
rede varejista Salfer, com 208 lo-
jas no sul do país, confirma no
dia a dia que a tendência de ven-
da está um pouco acima do ano
passado. “Observamos que a
venda de tablets vem aumentan-
do com a redução de preço. Ho-
je o tablet não é somente para
gente rica”, diz. Especializado
na venda de eletrodomésticos,
eletrônicos e móveis, ele obser-
va que os clientes ascendentes
de classe, que entram agora no
mercado de consumo, procu-
ram por quase todos os produ-
tos. “Mas eles ainda têm dificul-
dade de lidar com o crédito e se
endividam”, diz.

Ubirajara Pasquotto, diretor
geral da rede de varejo Cybelar,
confirma a tendência de com-

pra de TVs de tela fina e celula-
res. “A classe C está migrando
para os smartphones, em busca
de tecnologia melhor.”

De maneira geral, o comér-
cio varejista da região metropo-
litana de São Paulo faturou R$
12,3 bilhões em agosto, 2,6%
mais que o registrado no mes-
mo mês de 2010. No acumulado
do ano, as vendas estão 3,5%
maior do que no mesmo perío-
do do ano anterior.

Na avaliação da Fecomer-
cioSP, enquanto prevalecerem
os bons indicadores de renda e
emprego, as vendas varejistas
tendem a continuar em cresci-
mento e o comércio deve encer-
rar o ano com a nova taxa de al-
ta nas vendas, superando 2010
que, até agora, registrou o
maior volume de vendas anuais
da década. ■ C.B. e P.A., com

Regiane de Oliveira

O Censo 2010, mostra
que o Brasil tem declínio

de fecundidade e migração
e aumentos na escolarização,
ocupação e posse de bens de
consumo considerados duráveis.

●

Que o Brasil mudou muito nos úl-
timos dez anos, ninguém duvi-
da. O forte crescimento do uso
de computadores e celulares e a
liderança do país no ranking de
acesso à internet são algumas de-
monstrações de que o brasileiro
tem, hoje, um perfil muito dife-
rente daquele da virada do sécu-
lo. A divulgação de novos dados
do Censo 2010 pelo IBGE mostra,
porém, que as mudanças vão
muito além do acesso a bens.

A taxa de fecundidade ficou
em 1,86 filho em 2010, bem abai-
xo dos 2,38 do Censo de 2000.
Um número que diminuiu em to-
das as regiões do país e que, alia-
do ao envelhecimento da popula-
ção, vem mudando a composição
etária da sociedade. Se há dez
anos apenas 15,9% dos brasileiros
tinham mais de 50 anos de idade,
hoje 20,6% da população se en-
contra nessa faixa. Esse cresci-
mento de quase cinco pontos per-
centuais significa 12 milhões de
pessoas, mais que a população de
países como Portugal, Grécia ou
Bélgica. Pessoas que, certamen-
te, viverão mais, devido à melho-
ra da qualidade de vida.

O aumento da população aci-
ma de 50 anos gera possibilidades
interessantes de novos negócios,
especialmente no setor de servi-
ços. Tendo já criado seus filhos e
morando sozinhas (ou somente
com o cônjuge), não terão uma
demanda tão grande por alimen-
tos e poderão, assim, dedicar par-
te da renda a produtos de maior
valor agregado e também a servi-
ços. E se trata aqui de ir além da vi-
são clichê de uma multidão na
“melhor idade” buscando servi-
ços médicos: vivendo mais e com
mais saúde, a população deman-
dará mais serviços de lazer, turis-
mo, conectividade, acessibilida-
de e tecnologia. Um mundo de
oportunidades para quem procu-
rar entender esse mercado, for-
mado por 40 milhões de pessoas
e que tende a crescer.

É preciso sair da zona de con-
forto e deixar de pensar apenas
na população jovem e adulta. O
futuro, cada vez mais, tem a cara
de uma senhora bem disposta,
com mais de 50 anos e muita ener-
gia para aproveitar a vida. ■

■ FATURAMENTO
Do varejo na Grande SP,
em agosto
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■ VENDAS
Crescimento no ano
até agosto é de
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Eletrônicos lideram as vendas
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ainda com desigualdades significativas de renda e graves problemas educacionais

No ano, segmento é o que acumula o maior crescimento de vendas no varejo, de 13,3% até agosto
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 nov. 2011, Primeiro Caderno, p.5




